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Episodul 3 - Parinte rau, Parinte bun 

TRANSCRIPT 

Adriana: 

Urania suntem la ce-a de-a treia noastră întâlnire. Ne-am făcut un bine și ne-am văzut 
undeva, în oraș. Nu de alta, să profităm de întâlnirile noastre minunate și din alt punct 
de vedere, lucru pe care l-aș indica și pentru părinții care ne ascultă.  

E frumos să te vezi într-o locație faină, să bei un ceai sau o cafea și să lucrezi, pentru 
că asta facem noi acum.  

Tema cu numărul 3 a întâlnirilor noastre este ... am vrut eu s-o formulez bad cop, good 
cop, respectiv polițistul bun, polițistul rău.  

Dar în esență aș vrea să vorbim despre ce rol își asumă într-un cuplu parental fiecare 
dintre părinți. și dacă este ok ca viziunile să fie diferite, dacă este ok ca unul dintre ei să 
fie rău și celelălalt să fie bun. Dacă e în regulă ca amândoi să spună fix același lucru. 

Dacă e în regulă să pretindă că spun același lucru și să-și ia copilul deoparte, făcându-i 
cu ochiul și strecurându-i niște bani în plus în buzunar, explicându-i că mama sau tata, 
după caz, așa e el mai obosit de la serviciu și mai enervat.  

Cam asta, sau în jurul acestor mini-teme principale aș vrea să dezbatem noi astăzi. Îți 
zic bine te-am regăsit! Și-ți zic că mă bucur foarte tare că suntem din nou împreună. 

Urania:  

Și eu mă bucur, Adriana. Și cafeaua pe care-o bem și discuția va fi în egală măsură 
plăcută, sau plăcute amândouă. Aș începe prin a spune că aproape la fiecare întâlnire 
pe care-o am cu părinți, unul, doi sau sute, apare această întrebare. 

”Eu fac lucrurile așa cum trebuie să se întâmple și eventual așa cum le predici tu, 
Urania, dar soțul meu, dar bunica, dar bona, dar cealaltă bunică ... Cum facem cu toate 
lucrurile astea?” 
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Și, în plus față de asta, cine are de suferit? Pentru că dacă noi nu vorbim aceeași limbă 
suferă copilul și devine confuz și noi nu mai știm pe unde să scoatem cămașa.  

Cred că ar fi absolut ideal ca două ființe îndrăgostite una de cealaltă, care își propun să 
rămână împreună și, eventual, să facă un copil, doi, sau mai mulți, să vorbeasă aceeași 
limbă.  

Și se-ntâmplă lucrul ăsta în câteva familii. Eu cunosc câteva situații, adică trăiesc printre 
noi acești oameni, dar sunt puțini.  

De ce se-ntâmplă lucrul ăsta? Și e cumva amuzant că cei mai mulți nici nu-și dau 
seama până să aibă un copil cât sunt de diferiți.  

Pentru că până să apară copilul se-nțelegeau minunat. Și bărbatul și femeia formau un 
cuplu care avea aceleași principii, aceleași valori, vedeau într-un tablou aceleași lucruri, 
ascultau aceeași muzică și-aveau prieteni comuni, șamd.  

Și apare copilul. Și e un exemplu pe care îl dau mai mereu: ea spune ”Pune-i căciulă, 
că răcește copilul.”, el spune ”Nicio căciulă, să se călească copilul.” ”Uite eu m-am 
gândit să-i dau numai mâncare sănătoasă.” el zice ”Da ce are ciocolata? Trebuie să se 
adapteze. În jurul nostru sunt tot felul de chimicale.” 

Sunt exemple minore dar e sâmburele unei discordii care începe să fie obositoare. Unul 
hăis, celălalt cea.  

Și ce e foarte interesant este că dacă i-ai lăsa pe fiecare separat, în relație cu al lor 
copil, ar reuși să fie mai degrabă echilibrați, ar reuși. și cei mai mulți și spun asta: ”Eu 
mă înțeleg grozav cu copilul până vii tu acasă și când vii tu acasă se strică toată 
povestea.” 

De ce se întâmplă asta?  

Pentru că, cumva, universul are tot timpul tendința de-a echilibra lucrurile. Adică: dacă 
eu am un partener de viață sever cu copilul, care are așteptări mari, care e perfecționist, 
care împunge copilul să facă performanță și eu simt că-i prea dur, mă voi așeza în 
extrema cealaltă.  

Ești tu dur? O să fiu eu permisivă și o să-l iau eu în brațe și-o să-l alin eu și lasă că poți 
să faci anumite lucruri. Cu cât unul se așază într-o extremă cu atât celălalt se așază în 
extrema cealaltă.  

N-ar face asta în mod normal, asta e și ceea ce-ți explic, și de aici și sintagma good 
cop, bad cop. 



Adriana: 

Bun. Ai pus punctul pe i de fapt de la începutul întâlnirii noastre și sunt perfect de acord 
pentru că am trăit genul ăsta de situații și am văzut ce se poate întâmpla.  

Cel care suferă este copilul. Copilul care nu prea mai înțelege cum să interacționeze cu 
fiecare sau dimpotrivă.  

Ajunge să înțeleagă atât de bine cum să interacționeze cu fiecare, încât fiecare dintre 
părinți îi va mai da o sumă de bani în plus, îl va alina suplimentar, pentru că copilul a 
învățat să manipuleze și să șantajeze emoțional, ghiciți de unde ... de la părinți.  

Așa că întorcându-ne, să zicem în punctul 0, după ce ai descris situația perfectă și eu 
sunt perfect de acord, fiecare dintre părinți are totalmente dreptate și intențiile lor sunt 
foarte bune, numai că cele două stiluri nu fac decât să destabilizeze emoțional puiul pe 
care îl cresc sau puii pe care îi cresc, să ne întoarcem în punctul 0 și să ne gândim la 
ce e de făcut când facem așa. 

Urania:  

Înainte să vedem ce-avem de făcut, eu aș corecta un pic percepția asta cu privire la 
faptul că un copil are de suferit când doi părinți se așază în extreme, pentru că nu-i așa. 

Hai să ne gândim un pic. Copilul vine la mamă și spune ”Vreau înghețată!” și ea spune 
”Știi, înghețata nu-i sănătoasă, lala, uita mai bine îți ofer o plăcintă cu mere.” Copilul 
face bot și se duce la tata, care zice ”Sigur puiule, îți dau înghețată.” Ea: ”Păi nu ți-am 
spus că nu-i dăm copilului înghețată?”  

Sau: ea își roagă copilul să-și facă curat în cameră înainte să plece la mol împreună cu 
prietenii lui și copilul spune ”Tata nu mă pune niciodată să-mi fac curat în cameră 
înainte să ies din casă.”  

Acest lucru poate fi adevărat, dar poate să nu fie adevărat. Copilul, cumva, se vâră între 
părinții lui încercând să obțină, spui tu prin manipulare, eu cred că pur și simplu fiecare 
ființă umană încearcă să-și obțină o stare de bine. Manipularea ar însemna cumva o 
intenție în spate. 

A: Când cresc mai mari, crede-mă există intenția! 

U: Când cresc mai mari intenția este, doar că intenția asta se bazează pe-un precedent. 
Precedentul este că, da, părinții nu vorbesc aceeași limbă.  



Și știi ceva? Nu copilul are de suferit, pentru că el știe foarte clar. Cu mama pot atât, cu 
tata pot atât, și cu bunica pot hăt-hăt, pot să fac absolut ce vreau eu, nu există limite.  

Ei se adaptează, de fapt fiecare ființă umană se adaptează. Și asta până la urmă este 
bine, va primi copilul în viața lui tot felul de modele.  

Nu va avea parte doar de profesori echilibrați, unii vor fi severi, alții vor fi nedrepți, unii 
vor fi calzi. Deci se va adapta copilul.  

Cine are, în schimb, de suferit, sau ce are, în schimb, de suferit este relația. Relația 
între parteneri.  

Pentru că cu cât unul se așază într-o extremă și celălalt în cealaltă extremă, cu atât 
copilul se va vârî mai tare între părinți și-i va despărți.  

Pentru că devine extrem de neplăcut. Tu nu mai ai încredere în partenerul tău, sau în 
partenera ta, pentru că ai spus o treabă care nu se întâmplă și copilul speculează toate 
lucrurile astea, pentru a obține evident, ceea ce-și dorește.  

Dar el nu are de suferit, nu devine confuz. Devine confuz în privința principiilor sua 
valorilor. Da, aici da. Dar nu în privința regulilor din casă.  

Dacă unul, de exemplu, găsește că e în regulă să înșele , și celălalt nu, aici ar putea 
interveni o confuzie, pe care va putea, la un moment dat clarifica, la un moment dat, 
devenit adult, dar până atunci nu, copilul nu are de suferit.  

Adriana:  

Atunci hai să ne întoarcem înapoi la square one și să vedem ce este de făcut ca relația 
dintre cei doi parteneri să nu aibă de suferit în așa fel încât mesajul către copil să fie cât 
mai echilibrat cu putință.  

Pentru că oricum am da-o și oricâte argumente am aduce în favoarea sau în 
defavoarea acestui tip de comportament, oricare dintre copiii acestei planete a speculat 
la un moment dat proasta relație a părinților. Pentru că vrem, nu vrem, relațiile dintre 
părinți se mai strică, din când în când, și uneori foarte des.  

Urania:  



Categoric da. Uite, James Lehman a fost poate printre primii care a scris despre acest 
concept în parenting de good cop, bad cop, cum i-ai spus tu. Și el s-a întrebat, și mă-
ntreb împreună cu el, de ce trebuie să fii cop [polițist]?  

De la început conceptul de polițai, de milițian, de cop într-o relație cu al tău copil, nu 
cred că e una pe care să ne-o dorim.  

Adică ce avem noi de făcut nu e să fim polițiști și să ne asigurăm că lucrurile se 
întâmplă și dacă nu se întâmplă pedepsim și dacă se întâmplă recompensăm.  

Suntem profesori, suntem prieteni, suntem coach, suntem îndrumători, suntem mentori, 
dar nu suntem polițiști. Nici unul bun, nici unul rău. Și ăsta e un factor cu care aș tinde 
să fiu de acord.  

Un alt aspect este legat de toleranță. Adică iată deja 1 din 4 copii în România este 
crescut în familii mono-parentale, divorțurile sunt la cer. Iar aceste diferențe de foarte 
multe ori duc acolo.  

Dincolo de relația bărbat-femeie, felul în care se așază un bărbat și-o femeie în relația 
de părinți față de un copil sau mai mulți, poate duce la divorț.  

Și perspectiva pe care eu o văd este aceea de a înțelege că stilul parental al celuilalt 
este unul pe care eu nu-l pot modifica. Nu pot. 

Deci ele erau acolo încă înainte să avem un copil. Asta e interesant până la urmă.  

Noi avem niște experiențe în spate, am fost educați de niște părinți, avem niște principii 
care ies din ghiozdanul nostru, cum îi spun eu, de îndată ce avem un copil.  

Nu știai că le ai. Și te trezești de aceea vorbind ca mama ta, ca tatăl tău și te întrebi ”De 
unde au ieșit toate lucrurile astea?”  

Deci, evident, suntem părinții care suntem încă înainte de a avea copii. Și dacă noi 
înțelegem asta despre partenerul sau partenera noastră, probabil că am pleca la drum 
cu mai multă toleranță.  

Nu putem schimba stilul parental. Ce putem, în schimb face, este să rămânem noi, cât 
de mult se poate în echilibru. Adică? 

Nu contează dacă partenerul sau partenera de viață este într-o extremă, permisiv sau 
extrem de sever, autoritar, ci hai să rămânem noi pe centru, echilibrați, cât de mult 
putem. Pentru că așezându-ne în extrema cealaltă a balanței nu facem decât să 
dezechilibrăm și mai mult lucrurile. Ăsta-i un aspect. 



Și un alt aspect este legat de negocierea, dacă vrei, până la un ”contract” a unor reguli 
pe care ne propunem să le respectăm împreună.  

Și nu trebuie să fie 150, sunt câteva lucruri pe care ni le dorim și pe care le facem 
împreună în așa fel încât să creștem un copil echilibrat, cu stimă de sine ridicată, 
responsabil, autonom, care știe să ia decizii. 

Și putem agrea lucruri: despre înghețată, despre tabletă, despre banii de buzunar, 
despre ”Hai să nu ne mințim unul pe celălalt!”, despre ”Hai să  ne susținem reciproc în 
fața copilului!”, pentru că noi dacă reușim să facem echipă și să fim pachet, e mai 
simplu pentru toată lumea. 

Adriana:  

Bun. Există cazuri destul de grave în care părinții nu reușesc să ajungă la înțelegeri de 
genul acesta.  

Că până la urmă înțelegerea de genul ăsta, contractul dintre mine și tatăl copilului, din 
care să rezulte un lucru comun, care poate să conțină într-un final credințe de-ale mele 
despre viață, credințe de-ale lui despre viață și chestiuni care ar putea să-i ofere 
copilului un cadru limitat în care să existe. 

 În urma existenței lui în acest cadru limitat să iasă un adult cât mai responsabil, fericit, 
cu șanse de reușită în viață etc, ce ne dorim fiecare pentru copiii noștri.  

Și în același timp să avem o relație cât mai bună cu copilul, care indiferent că are 1 an, 
5,  sau are 20, am vrea să comunice cu noi și să își spună păsurile, nu să aflăm de la 
prieteni.  

Cred că asta este de fapt marea dorință a tuturor părinților de pe planeta Pământ. Nu 
cred că își doresc toți pentru copiii lor să fie președintele Statelor Unite, ci să se poată 
înțelege cu ei până la 50 de ani, până la 100 de ani, până la 200 de ani, cine știe?  

Bun. Dar ce facem, sau cum să facem în clipa în care ești într-o relație, te înțelegi bine 
cu soțul sau soața ta, dar îți dai seama că jucați roluri diferite? Că sunteți la foarte mare 
distanță și vă așezați în extrema situațiilor, deși, în principiu voi vă înțelegeați foarte 
bine până să apară acest copil.  

Cum ziceam, copilul a aterizat și lucrurile se destabilizează. Dacă eu însămi îmi dau 
seama că-mi stric și relația cu partenerul meu de viață și relația cu copilul, și că nici 
copilul nu se duce în viață cu bagajul de cunoștințe cu care eu mi-aș dori foarte tare să 
se ducă, ce am eu de făcut în așa fel încât să nu pierd? Sau am vreo șansă? 



E o întrebare sinceră pentru că știu și eu că rata divorțurilor a crescut în Romania 
absolut incredibil, și că oamenii au ajuns să divorțeze din cele mai mici neînțelegeri. 

Adică dacă piața-i liberă de ce să mă chinui să stau într-o relație, de ce să mă dezvolt 
eu pe mine, și să învăț să fiu tolerant, când uite câte 10 fete mă așteaptă la rând, sau 
10 băieți mă așteaptă la rând? 

Urania:  

Lucrurile sunt mult mai complicate decât atât. Nimeni nu iese dintr-o relație așa, mai 
ales când există un copil cei mai mulți trag, trag până s-ajungă în momentul ăla.  

Și poate că și ăsta e un lucru rău, pentru că în momentul în care într-adevăr se rupe 
relalația cei doi sunt atât de obosiți și atât de îndârjiți unul împotriva celuilalt, încât e 
foarte greu să găsești o cale amiabilă. 

De aceea mie îmi place foarte mult metafora pe care Jaque Salome o așază în a 
diferenția tipurile de relații care există între 2 oameni.  

Și Salome face chiar exerciții în workshop-urile lui folosind eșarfe pe care le așază între 
2 oameni, fiecare ținând de un capăt de eșarfă, și spune: ”Aceasta este relația voastră 
de prietenie.” Le mai dă o eșarfă ”Aceasta este relația voastră de soț-soție”, le mai dă o 
eșarfă ”Aceasta este relația voastră de părinți”, și încă una ”Sunteți parteneri de afaceri, 
eventual” șamd.  

Îi ajută pe oameni să conștientizeze, și asta-i cel mai greu până la urmă, să înțeleagă 
că relația noastră de soț-soție, iubit-iubită s-a rupt, dar noi suntem în continuare părinți. 

Asta nu se va rupe niciodată, sau ne dorim să nu se rupă niciodată. Nu contează că nu 
ne-am înțeles noi în relația noastră dar un copil are nevoie de 2 părinți.  

Am să spun o poveste a unei mame pe care eu am întâlnit-o de ceva vreme în 
București, fugită din Constanța, cu un soț extrem de abuziv, posesiv și manipulator față 
de ea, cu o relație lungă în spate de când era ea foarte tânără.  

Amenințată fiind că i se vor lua cei 2 copii și că o să rămână în stradă, ea fiind 
dependentă financiar de el, a fost un circ întreg până a reușit să se rupă din această 
relație cu foarte mult sprijin din partea familiei și din partea prietenilor care au ajutat-o 
cu bani, cu casă, cu serviciu. 

Ce a înțeles ea de fapt este că cu cât se opune mai tare acestei relații și interzice tatălui 
să ajungă la copil, cu atât lucrurile devin mai dificile. Și a făcut ea ce-ar fi vrut să facă 
soțul ei.  



Adică: a luptat mult cu ea și a dat dovadă de iubire față de el și de înțelegere ”Eu te 
iubesc pe tine ca tată al copilului meu și vreau să fii parte din viața lui.”  

Și, cumva, după niște luni de zile și ajutor extern, că nu au fost numai între ei doi toată 
povestea asta, a înțeles exact ce spun eu acum: că ei doi nu mai sunt împreună dar el 
este tată.  

Situația nu e roz, nu e cu happy-end, ca la Hollywood, în schimb au reușit să vorbească 
civilizat unul cu celălalt. Copilul avea un caiet pe care îl purta la el, și când mergea la 
tatăl lui, în Constanța, tatăl scria câteva lucruri acolo despre ce a făcut copilul în 
weekend-ul respectiv, sau în săptămâna petrecută împreună și ea comunică foarte mult 
cu tatăl copilului același lucru. 

Adică face ea ce-ar vrea să facă tatăl copilului.  

Adriana:  

Eu înțeleg că se poate. Povestea asta chiar dacă n-are happy-end ca la Hollywood, are 
happy-end ca la ruși. E ca în filmele rusești de bună calitate: nu e chiar fericit, dar nici 
nefericit.  

De unde începe schimbarea? Cu ce încept eu, X, aflată într-o relație oarecare cu tatăl 
copiilor mei, încă în cadrul căsătoriei pe care nu vreau s-o părăsesc, pentru că nu am 
suficiente motive s-o fac, schimbarea?  

Care-i primul pas să mă învăț să fiu maximum de tolerantă și să am puterea să fac eu 
ce mi-aș dori să facă el? Pentru că de aici, cred eu că încep toate lucrurile. 

Urania:  

Cred că așa cum mi-au povestit multe femei că au făcut și cum am făcut eu în relație cu 
mama, de exemplu, și-am să-ți povestesc despre asta, unde nu era soiul acela de 
relație îndârjită cum între soți poate exista, dar n-a fost nici una simplă. 

 Aș propune o așezare la masă, tu cu tine. Tu ca femeie cu valorile, principiile și 
intențiile pe care le ai în a-ți educa copilul, să scrii ce e important pentru tine: să 
mănânce sănătos, să citească, să învețe să nu-și lase hainele pe jos, repect față de 
oameni, față de casă.  

Lucrurile care sunt importante. Și lucrurile care se întâmplă acum și nu-ți plac, dar cu 
care poți trăi, pentru că le poți avea pe toate.  



Cu ce poți să trăiești? Pot să trăiesc cu faptul că n-o să fie ordine în camera lui așa cum 
mi-o doresc eu. Pot să trăiesc cu faptul că tatăl copilului face activități cu el pe care eu 
nu le agreez.  

Cu ce lucruri pot trăi, chiar dacă nu-mi plac sau nu sunt ideale? Și în momentul în care 
există această claritate, eu m-aș așeza la masă cu omul de lângă mine, și aș spune 
”Pentru mine sunt importante aceste lucruri, uite de ce, și am nevoie de ajutorul tău. 
Haide să plecăm de la intenții comune.” Pentru că niciun părinte n-o să spună ”Vreau ca 
al meu copil să fie un dezordonat, un iresponsabil, un golan, un egoist.” Nu cred că va 
spune vreun părinte asta.  

”Hai să agreem împreună 3, 4 lucruri pe care să le facem. Eu te susțin pe tine și tu mă 
susții pe mine, și dacă noi devenim mai puternici în asta totul o să fie mai bine decât 
este acum.”  

Și muncești cu tine în a-ți mai mușca limba din când în când, în a tăcea din gură, în a 
aprecia fiecare efort pe care celălalt îl face: ”Mulțumesc foarte mult că ai făcut asta. Știu 
că poate ți-ai încălcat un principiu, dar apreciez extrem de mult.”  

Hai să plecăm de la lucruri pozitive, de la a aprecia ce fac ceilalți. Cred că ăsta e un 
factor care ar funcționa. Asta am făcut și eu în exemplul pe care ți l-am dat cu mama 
mea.  

Mama n-a fost o mamă permisivă cu mine. Sau nu atât cât este cu fiul meu, și mulți 
bunici nu sunt așa, căci devin extrem de permisivi, răsfață. Probabil că și noi o să facem 
același lucru.  

Am pornit tot timpul pe picior de război cu mama ”Mama te rog nu mai face așa! Ți-am 
spus că nu e ok. Te rog închide televizorul ăla!”  

Și mereu îmi răspundea la fel, clasic ”Eu te-am crescut pe tine. Nu mă înveți tu pe mine 
cum să cresc un copil.” Sau zicea ”Da”, punea bot și făcea ca ea. 

Am schimbat abordarea. Am plecat cu recunoștință la pachet, că mă ajută în creșterea 
copilului meu, pentru că n-are nicio responsabilitate să facă asta, până la urmă.  

I-am spus că există lucruri care s-au schimbat de niște ani de zile, și ”Uite ce-mi doresc 
eu pentru copilul meu. Tu îți dorești aceleași lucruri, nu-i așa?” și am spus așa ”În casa 
mea eu stabilesc regulile , în casa ta tu stabilești regulile tale.  

Când e fiul meu la tine acasă tu decizi ce dorești. Ce aș vrea eu doar este: această 
limită cu televizorul, această limită cu mâncarea, 3-4 lucruri, nici mai mult, nici mai puțin 
de atât. În rest faci ce vrei tu.” 



Și s-a întâmplat să fiu cu fiul meu acasă la ea și el să mă întrebe ”Mama pot să mă uit 
la desene animate?” și eu i-am răspuns tare ”Ești în casa bunicii tale și aici ea decide, 
te rog s-o întrebi pe bunica ta.”  

Mama cotcodăcea toată în sinea ei pentru că i-am respectat teritoriul și i-am dat 
autoritate, mă întreba peste capul fiului meu ”Pot să?...” eu îi ridicam un deget ”E ok.” și 
cumva lucrurile s-au îmbunătățit între noi.  

Mai există anumite clinchuri, dar ne respectăm teritoriile, eu o respect pe ea, îi 
mulțumesc, o apreciez mult mai mult decât o făceam până acum și a început să-mi 
povestească ea lucruri despre ce face fiul meu și cum ar putea să facă diferit.  

Categoric relația s-a îmbunptpțit și asta a plecat de la mine, nu a plecat de la ea. Deci 
cred că putem schimba lucruri. 

Adriana:  

Toți marii înțelepți ai acestei lumi, inclusiv în cartea de căpătâi a creștinismului, spun, 
scriu, vorbesc că schimbarea începe cu tine, nu cu celălalt. Știu că la nivel teoretic e 
foarte simplu de expus, iar la nivel practic greu de dus.  

Ai deschis un subiect pe care aș vrea să-l facem ca o adendă la bad cop, good cop. Ce 
facem când divorțăm și când copilul/copiii sunt monezile de schimb?  

Cât de mult rău provocăm? Că acolo nu mai este vorba doar despre relația bușită dintre 
cei 2 foști parteneri de cuplu, ci cred că poți să răvășești mințile unor copii indiferent de 
ce vârstă au.  

Urania:  

Fără doar și poate sunt extrem de multe situații așa. Am în preajma mea o astfel de 
prietenă și aud din ce în ce mai des povești din ce în ce mai des povești de felul acesta.  

De ce e până la urmă atât de periculos?  

Pentru că e foarte simplu să cumperi un copil, extrem de simplu. Întotdeauna e simplu 
să spui Da.  

”Vrei înghețată? Câtă dorești. Sigur, poți să te uiți la televizor, ba chiar îți pun televizor la 
tine în cameră.””Bascheții ăia? Sigur că da, se poate. Nu te controlez unde te duci, nu 
te întreb dacă ți-ai făcut temele, ce ai făcut la școală.”  



Practic această permisivitate se transformă într-un soi de ”Uite ce bun sunt eu!”, că de 
fapt asta e intenția din spate.  

Dar asta e o neglijență parentală gravă. A lăsa un copil să facă ce vrea el fără limite din 
punctul meu de vedere se numește neglijență parentală, pentru că e foarte ușor.  

Adriana:  

Nu e doar din punctul tău de vedere. Spre exemplu în țările civilizate nu ai voie să-ți lași 
copilul singur acasă până la o vârstă înaintată, nu mai știu dacă este 14 ani. 

În România se practică lăsarea copilului singur acasă de la 6-7 ani. Deci da, de acord, 
este neglijență parentală.  

Dar aș vrea să transmiți un semnal pentru cie care ne ascultă și care sunt în situații de 
genul ăsta, ca să înțeleagă unde poate ajunge tipul ăsta de neglijență parentală, care în 
capul părintelui care face lucrul ăsta este sinonimă cu maxima bunăvoință, generozitate 
și cu cel mai bun părinte de pe fața planetei.  

Urania:  

Din păcate nu avem un cadru legislativ care să ajute. Adică un părinte aflat într-o astfel 
de situație, cu celălalt părinte la polul opus, asta se întâmplă de regulă la tați, dar avem 
de-a face și cu mame care se duc în direcția asta.  

De regulă tații o fac pentru că de obicei copiii rămân după divorț cu mamele iar tații simt 
nevoia să compenseze.  

E foarte greu să demonstrezi că unul dintre părinți dă dovadă de neglijență parentală 
doar pentru că un copil nu-și face temele, nu se spală, nu-și spală dinții, mănâncă ce 
vrea, când vrea și e dus la McDonald’s de 3 ori pe săptămână.  

E foarte greu de demonstrat asta. De aceea, din păcate, rezolvarea unei astfel de 
probleme tot în interior este, tot la părintele care are de soluționat povestea, și cred că e 
nevoie să nu pui pumnul în gura celuilalt și să nu acuzi. 

Cu cât abordarea este mai amiabilă, mai diplomată, dintr-o poziție de egalitate, ba chiar 
inferioară dacă este nevoie de asta, cu atât șansele de reușită sunt mai mari.  



Cu cât te îndârjești mai tare, cu atât celălalt va sta mai bine pe poziții și an după an, 
copilul poate foarte ușor să migreze către părintele permisiv. Cum spuneam, e simplu 
să îl cumperi.  

E o discuție foarte lungă despre asta, inclusiv în Statele Unite se crează acum un cadru 
legislativ, există avocați care se ocupă de așa ceva.  

Dar e o poveste atât de sensibilă, e extrem de complicat pentru că ce se întâmplă între 
2 oameni între 4 pereți e tabu. Și atunci aș pleca de la discuții, și ce-aș mai putea face, 
și multe mame sau tați au făcut într-o astfel de situație, este să implic familia și prietenii. 
Să nu fie o problemă ascunsă sub preș, să ne facem că nu există și să ne fie teamă că 
ne facem de râs.  

Astea trebuie discutate și am văzut și aici povești de succes cu părinți care au înțeles 
prin ajutorul prietenilor lor că se poate și altfel, că nu-i nevoie să cumperi un copil pentru 
a avea o relație cu el.   

Adriana:  

Te-aș mai întreba ceva: ar funcționa și o discuție foarte sinceră a părintelui non-
permisiv, sau cel care încearcă să-și țină copilul într-o zonă echilibrată, cu copilul, atunci 
când vârsta copilului permite? Și eu cred că permite undeva după 6-7 ani. 

Nu la modul să acuzi celălalt părinte, care nu impune nicio regulă, ci să-i explici care 
sunt consecințele dacă toate dorințele lui spuse sau nespuse vor fi împlinite cât ai bătea 
din palme.  

Urania:  

Nu am un răspuns. Putem doar să ne jucăm cu eventualitățile. Cu ce s-ar întâmpla 
dacă. Hai să ne gândim un pic.  

Dacă eu am să discut cu copilul meu, și ar trebui să aibă, conform legii, minim 8 ani, și 
dezvoltării creierului tot pe acolo, ca să aibă un discernământ, și-i spun ”Ce s-ar 
întâmpla dacă tu te-ai uita la televizor ore întregi pe zi? Dacă nu ți-ai spăla dinții, și dacă 
și dacă?”  

Cumva eu așez responsabilitatea auto-reglării și luării unei decizii pe umerii unui copil, 
care automat se va simți vinovat pentru că mănâncă a 5-a înghețată, pentru că se uită a 
4-a oară la televizor și pentru că primește niște jocuri pe gadget pe care altfel nu le-ar 
primi în preajma mea ca părinte.  



Îl fac să se simtă vinovat că nu e în stare să se auto-regleze, și nu suntem nici noi în 
stare Adriana.  

Gândește-te că în timpul unei cure de slăbire îți pun în față un tort minunat și a 3-a oară 
nu mai reziști. Nu suntem noi în stare, cum ar putea copiii să fie?  

Aș duce o discuție de soiul ăsta, dar m-aș opri în a nu-l face să se simtă vinovat.  

Adriana:  

Urania, am atins câteva aspecte. Mi-aș dori ca cei ce ne ascultă aici pe blogul tău să ne 
dea feedback și să ne spună ce alte aspecte ar mai putea fi discutate. 

Urania:  

Mi-aș dori foarte mult toate aceste comentarii de la tine părinte, care asculți această 
discuție între mine și Adriana.  

Ce mă interesează foarte mult pe mine sunt poveștile de succes. Dacă ai o poveste de 
succes în această direcție, a ta sau a cuiva drag, hai să învățăm cu toții din ele.  

Știm că-i greu, hai să vedem dacă sunt povești de succes, pe care să le împărtășim 
altora, și poți să intri la mine pe pagină, să-i dai Like dacă ți-a plăcut și sper să ne și 
cunoaștem cândva cu ocazia unui seminar sau workshop.  

Până atunci ne reauzim cu bine.


